
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi 

konaného dne 20.06.2022  

Číslo zprávy: 
 

Nakládání s nemovitým majetkem města 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předkládá:  JUDr. Anna Krúpová, radní  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ke stavbě teplovodních 
kanálů pod názvem ČÁSLAV, ULICE ŽITENICKÁ, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ TEPELNÝCH SÍTÍ na pozemku parc. 
č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 266/15, 266/23, 266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 1755/7, 

1755/11, 1960/5, mezi společností Čáslavská servisní, s.r.o. a městem Čáslav, jakožto vlastníkem 
zmiňovaných pozemků, kterou projednala a schválila valná hromada společnosti Čáslavská servisní, 
s.r.o., na svém zasedání dne 1.6.2022. 

 

Zpracovali: 

Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM 

Jan M  

    

D ů v o d o v á   z p r á v a 

V návaznosti na výstavbu teplovodních kanálů pod názvem ČÁSLAV, ULICE ŽITENICKÁ, OPRAVA 
A ROZŠÍŘENÍ TEPELNÝCH SÍTÍ na pozemku parc. č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 266/15, 266/23, 
266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 1755/7, 1755/11, 1960/5, je třeba uzavření smlouvy o zřízení 
práva stavby, jakožto smluvního urovnání majetkových poměrů výše zmíněných parcel, na kterých se 

samotné teplovodní kanály nachází. 

Společnost Čáslavská servisní, s.r.o. je výlučným vlastníkem stavby teplovodních kanálů pod názvem 

ČÁSLAV, ULICE ŽITENICKÁ, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ TEPELNÝCH SÍTÍ (dále „stavba“) s tím, 

že dokumentace byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. Leošem Pohankou, IČ 45653054, 
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, ČKAIT 1000637 (IE01, TT00) a projektantem dokumentace Radimem 
Kamenským. Vlastník pozemků, město Čáslav, zřizuje pro společnost Čáslavská servisní, s.r.o. (dále 
„stavebník“) právo stavby na výše zmiňovaných pozemcích v k.ú. Čáslav, vymezených v čl. II. odst. 1 

přiložené smlouvy (Příloha č. 1) za úplatu vymezenou v čl. III. Úplata nebyla na základě podstaty 
vlastnictví pozemků i společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., která je také stoprocentně vlastněná 
městem Čáslav, stanovena. Stavebník právo stavby do svého vlastnictví přijímá. Stavebník má právo 

mít na pozemku stavbu. 

 

Smluvní strany se dohodly na zřízení práva stavby po dobu 99 let. 

 

Příloha č. 1: mapa dotčených pozemků 

Příloha č. 2: technický zákres teplovodních kanálů 

Příloha č. 3: smlouva o právu zřízení stavby 









Smlouva o zřízení práva stavby 

 

Čáslavská servisní, s.r.o. 
Sídlo:   nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, 286 01 Čáslav 

IČ:   26489678 

zastoupená: jednatelkou Ing. Annou Borkovcovou 

 

dále jen jako „stavebník“  

a 

Město Čáslav 

Sídlo:   Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

IČ:   00236021 

zastoupené:  JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

dále jen jako „vlastník pozemků“ 

ve smlouvě společně jen jako „smluvní strany“ 

I. 

Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat 
v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti. 

II. 

Prohlášení o vlastnictví pozemků a stavby  

1. Vlastník pozemků je mimo jiné výlučným vlastníkem pozemků, a to pozemku parc. č. 
266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 266/15, 266/23, 266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 

1755/7, 1755/11, 1960/5, které jsou v katastru nemovitostí zapsány na LV č. 10001 pro 

obec a katastrální území Čáslav, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora (dále „pozemky“). 
 

2. Stavebník je výlučným vlastníkem stavby teplovodních kanálů pod názvem ČÁSLAV, 
ULICE ŽITENICKÁ, OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ TEPELNÝCH SÍTÍ (dále „stavba“) 
umístěných v pozemcích uvedených v 1. odstavci tohoto článku s tím, že dokumentace 
byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. Leošem Pohankou, IČ 45653054, 
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, ČKAIT 1000637 (IE01, TT00) a projektantem 

dokumentace Radimem Kamenským. (dále „stavba“). 
 

Předmětem dokumentace jsou: Nová stavba nebo změna dokončené stavby – oprava 

tepelných sítí,  rozšíření tepelných sítí - nová stavba,  Trvalá nebo dočasná stavba – 

trvalá stavba,  Účel užívání stavby – zásobování teplem novými předizolovanými 
potrubními rozvody z plastických hmot v bezkanálovém provedení.  
 

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl s výše uvedenou dokumentací podrobně seznámen 
a Stavebník mu celou dokumentaci v elektronické formě poskytl před podpisem této 
smlouvy.  



  

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Vlastník pozemků zřizuje pro stavebníka právo stavby na pozemcích vymezených v čl. 
II. odst. 1 této smlouvy tedy na pozemcích parc. č. 266/1, 266/11, 266/13, 266/14, 
266/15, 266/23, 266/24, 266/33, 266/42, 266/43, 266/49, 1755/7, 1755/11, 1960/5, vše 
pro k.ú. Čáslav, této smlouvy za úplatu vymezenou v čl. III. Stavebník má právo mít na 
pozemku stavbu. Stavebník právo stavby do svého vlastnictví přijímá. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na zřízení práva stavby po dobu 99 let. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že při zániku práva stavby v důsledku uplynutí doby 
trvání se stavba automaticky stává součástí pozemku. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že při zániku práva stavby uplynutím doby nemá stavebník 
právo na žádnou náhradu (ustanovení § 1255 občanského zákoníku se nepoužije). 

 

III. 

Stanovení úplaty 

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za zřízení práva stavby nebyla stanovena, tudíž se 
zřizuje bezúplatně vzhledem k tomu, že stavebník je osobou založenou a ovládanou 
vlastníkem pozemků.  

 

IV. 

Ujednání smluvních stran 

1. Stavebník prohlašuje, že stavba je již provedena a touto smlouvou se narovnávají vztahy 
mezi účastníky.  

 

2. Stavebník bude vlastníka pozemku neprodleně informovat o případných změnách 
v počtu a rozsahu dotčení pozemků v jeho vlastnictví. Jedná se o změny při provádění 
stavby z důvodů technických, případně jiných nepředvídatelných příčin.  

 

3. Stavebník je povinen stavbu zajistit proti možným pohromám a havarijním situacím. 
 

V. 

Ostatní ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  

2. Touto smlouvou zřizované právo stavby vzniká okamžikem zápisu do katastru 
nemovitostí. Případné dodatky či případná Smlouva o zrušení práva stavby vyžaduje 
písemnou formu. 

3. Návrh na zápis práva stavby do katastru nemovitostí podá stavebník, který zároveň nese 
i náklady s tím spojené. 

4. Smluvní strany prohlašují, že byla smlouva uzavřena na základě jejich pravé, svobodné 
vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu porozuměly a bez 
výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují v závěru své podpisy. 



5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž alespoň 
jeden bude ověřeně podepsán. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku 
a poslední výtisk s ověřenými podpisy bude tvořit přílohu návrhu na zahájení 
vkladového řízení (tzv. vkladová listina dle § 15 zákona č. 256/2013 Sb.). 

6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem Města Čáslav usnesením č. …………. ze 
dne ……………2022 , které je přílohou č.1 této smlouvy a byly splněny zákonné 
podmínky pro její uzavření.  

 

V Čáslavi dne   ................. 2022     V Čáslavi dne     ……….  2022 

 

 

 

______________________     ________________________ 

Město Čáslav       Čáslavská servisní s.r.o. 
vlastník pozemků      stavebník 

JUDr. Vlastislav Málek, starosta jednatelka Ing. Anna Borkovcová 

 

 

Doložka 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 

Město Čáslav ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Čáslavi 
splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené 
podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem 
města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
 

 

 

______________________      

Město Čáslav        

vlastník pozemků 

JUDr. Vlastislav Málek, starosta    


